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Autorka se ve své diplomové práci zabývá fonémem ' r ' a různými způsoby realizace tohoto 
fonému. V teoretické části autorka srovnává realizaci fonému ' r ' v angličtině a češtině. 
Praktická část se skládá z popisu výzkumu, který autorka provedla ve spolupráci se studenty a 
absolventy Katedry anglického jazyka a l i teratury Pedagogické fakulty Karlovy University, a 
z analýzy výsledků dotazníku, jenž na tento výzkum navazoval. 

Cílem první části bylo poskytnout dostatečné teoretické pozadí týkající se fonému ' r ' a 
způsobů jeho realizace v různých pozičních variantách. Autorka popsala základy fonetického 
systému a zasadila do nich foném ' r'. Vzhledem к tématu práce by bylo vhodnější věnovat 
větší prostor samotnému fonému ' r ' a skrze jeho analýzu prokázat schopnost aplikovat 
znalosti o fonetickém systému. Nejzásadnějším nedostatkem této části práce je naprosto 
neuspokojivá práce s odbornou l iteraturou. Autorka cituje naprosto minimální počet 
konkrétních zdrojů. Velmi zřídka uvádí, odkud informace čerpala. 

V praktické části autprka projevila schopnost aplikovat teoretické poznatky při rozboru 
výsledků výzkumu provedeného s cílem prozkoumat způsoby realizace fonému ' r ' u 
konkrétních osob. Je třeba ocenit autorčinu invenci při sestavování vět, které obsahují 
zkoumaný foném v žádoucí pozici. Vzhledem к počtu zkoumaných osob a množství možných 
faktorů ovlivňujících výslovnost jednotl ivých osob nebylo možné dojít к žádným jasným 
závěrům či relevantním generalizacím. Některými otázkami v dotazníku se autorka snažila 
přispět к objasnění výsledků výzkumu, ale i zde jsou závěry velmi vágní. 

Autorka se odvažuje určitých generalizací a výroků, které, podložené v lepším případě pouze 
několika příklady, j inde ani zmínkou o odborném pramenu, vyznívají přinejmenším odvážně. 
Například na straně 56 se autorka zmiňuje o řadě odborníků, kteří považují tří měsíční pobyt v 
anglicky mluvící za min imum nutné к získání anglického přízvuku. Neuvádí však ani jedno 
konkrétní jméno. Na straně 59 autorka uvádí příklad jedné osoby vystavené vlivu anglicky 
mluvícího prostředí po dobu 4,5 roku jako důkaz toho, že dlouhodobé vystavení anglicky 
mluvícímu prostředí je nezbytnou podmínkou získání správného přízvuku. Jeden případ 
nesledovaný v průběhu celých 4,5 let lze jen těžko považovat za dostatečně průkazný 
materiál. 
Podobných nejasností a nepodložených tvrzení je v práci poměrně velké množství. 

Autorka se vyjadřuje stylisticky i terminologicky poměrně odpovídajícím jazykem. 

Vzhledem к úsilí vloženému především do praktické části práce doporučuji diplomovou práci к 
obhajobě, navrhuji hodnocení dobře. 

V Praze dne 21.12.2005 Mgr. Magda Grillová 
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